
بومیسازینانوپوششهایسبزبرایصنایعخودروولوازمخانگی
| پژوهشگران یک شرکت تولیدکننده 
مواد شیمیایی به دانش فنی اعمال پوشش های 
تبدیلی با ضخامــت نانومتری دســت  یافته اند 
که بــه گفته آنها این پوشــش زیست ســازگار 
اســت و می تواند جایگزین مناسبی برای صنایع 
لوازم خانگــی و صنایع خودرو باشــد.به گزارش 
کائنات و به نقل از ایســنا، یکی از شــرکت های 
تولیدکننده مواد شیمیایی با صنایع بزرگی مانند 
صنایع تولید لوازم خانگی، قطعات و مجموعه های 
خودرویی، صنعت برق، صنایــع فلزی و صنایع 
آلومینیوم همکاری مستمر دارد و اکنون پس از 
سال ها فعالیت در حوزه  تولید انواع شوینده های 
صنعتی و پوشش های ســطحی، موفق به اعمال 
پوشــش های زیرکونیومی با ضخامت نانومتری 
شده اســت.فرهنگ آزاد، از محققان این طرح با بیان اینکه از سال ها قبل دستیابی به دانش فنی اعمال نانوپوشش ها 
در دستور کار واحد تحقیق و توسعه  این شرکت قرار داشته است، گفت: پس از حدود 5 سال تالش، توانستیم به این 
مهم دست یابیم و در حال حاضر موفق به تجاری سازی نانوپوشش های تبدیلی زیرکونیومی شدیم.به گفته وی، تاکنون 
زنجیره کاملی از تولید مواد اولیه و تولید و عرضه  این پوشش ها بومی سازی شده و به صنایع متقاضی عرضه  شده است.

آزاد با اشاره به پوشش های فسفاته رایج در صنعت به توصیف مزایای پوشش های نانومتری زیرکونیومی پرداخت و یادآور 
شد: اگر ضخامت پوشش های رایج فســفات روی را 10 هزار نانومتر در نظر بگیریم، پوشش های تبدیلی زیرکونیومی 
تولیدی این شرکت حداقل 100 برابر نازک تر هستند که این موضوع چندین مزیت را در پی دارد.این محقق اقتصادی 
بودن را یکی از این مزیت ها دانست و ادامه داد: با کاهش ضخامت پوشش مقدار ماده  مصرف  شده در پوشش نیز کاهش 
می یابد و این به معنی کاهش مستقیم هزینه پوشش اســت.وی کاهش مسایل زیست محیطی را از دیگر مزایای این 
پوشش نام برد و گفت: در پوشش های کروماته و فسفاته از برخی مواد شیمیایی سمی از جمله اسید فسفریک و فلزات 
سنگین استفاده می شود که در نانوپوشش های تولیدی این شرکت استفاده از این مواد مضر حذف شده و این موضوع 
موجب شده تا از این پوشش ها به عنوان پوشش های سبز یاد شــود.این محقق، کاهش مصرف آب و انرژی را از دیگر 
مزایای این نانو پوشش ذکر کرد.وی ادامه داد: پوشــش های نانومتری زیرکونیومی دارای دو سطح است؛ یکی سطح 
داخلی که به صورت بسیار محکمی به سطح زیرالیه می چسبد و دیگری سطح خارجی است که دارای خلل و فرج است 
و موجب می شود الیه  بعدی که می تواند الیه رنگ باشــد، در این خلل و فرج نفوذ کرده و چسبندگی بسیار خوبی به 
سطح زیرین داشته باشد.آزاد، پوشش های نانومتری زیرکونیومی را در زمره  پوشش های تبدیلی دانست و خاطرنشان 
کرد: فرایند اعمال این پوشش ها به این  صورت است که الیه های اتمی سطحی زیرالیه با یکسری یون های واسط وارد 

واکنش شده و روی سطح فلز پوشش ایجاد می شود. 

درمانسرطانخونبااستفادهازسلولهایبنیادیخونبندناف
| یک متخصص زنــان و زایمان گفت: درمان 
ســرطان خون با استفاده از ســلول های بنیادی خون 
بندناف امکان پذیر است.به گزارش کائنات و به نقل از 
ایســنا، دکتر مریم جوادیان در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: بندناف واسطه جنین و مادر برای رساندن اکسیژن 
و مواد غذایی در طول بــارداری و طول طبیعی بندناف 
میان 40 تا 70 ســانتی متر بوده و داراری دو شریان و 
یک ورید است.وی تصریح کرد: امروز بندناف عالوه بر 
وظیفه مهمی که در بارداری دارد از نظر وجود سلول های 
بنیادی و استفاده از آن برای پیوند و درمان بیماری های 
خاص و مهم مورد توجه قرار گرفته است.متخصص زنان 
و زایمان بیمارستان آیت اهلل روحانی)ره( بابل با اشاره به 
اینکه سلول بنیادی، مادر تمام سلول ها است و توانایی 
تبدیل به تمام سلول های بدن را دارد، گفت: این سلول ها 

توانایی خود نوســازی و تمایز به انواع سلول ها از جمله ســلول های خونی، قلبی، عصبی و غضروفی را دارند و هم چنین در 
بازسازی و ترمیم بافت های مختلف بدن به دنبال آسیب و جراحت موثر بوده و می توانند به درون بافت های آسیب دیده ای که 
بخش عمده سلول های آنها از بین رفته است، پیوند زده  شوند و جایگزین سلول های آسیب دیده شده و به ترمیم و رفع نقص 
در آن بافت بپردازند.وی اظهار کرد: بندناف خونی است که پس از تولد در بندناف و جفت باقیمانده و دور ریخته می شود که 
این خون غنی از سلول های بنیادی است.جوادیان گفت: سلول های بنیادی خون بندناف همانند سلول های بنیادی خون ساز 
مغز استخوان تقسیم بندی می شوند به طوری که گلبول های قرمز، اکسیژن را به تمام بدن حمل می کنند، گلبول های سفید، 
در سیستم ایمنی فعاالنه شرکت دارند و پالکت ها که به انعقاد خون کمک می کنند.عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
بابل در باره کاربرد سلول های بنیادی خاطرنشان کرد: نخستین پیوند خون بندناف در سال 1988 میالدی در فرانسه به یک 
کودک مبتال به یک نوع کم خونی مادرزادی انجام گرفت و به این ترتیب تا به امروز صدها پیوند موفق خون بندناف صورت 
گرفته است.وی تصریح کرد: از آنجا که یافتن یک داوطلب مناسب برای اهدای مغز استخوان کارآسانی نیست و جستجوی 
مراکز ثبت اهداکنندگان مغز استخوان زمان بسیاری به خود اختصاص می دهد، به این ترتیب ذخیره خون بندناف زمان را 
کوتاه و میزان اهدا کننده را بیشتر می سازد، به ویژه زمان برای مبتالیان به لوسمی های حاد، کم خونی ها و نقایص ایمنی که 
نیاز به پیوند دارند مهم است.جوادیان افزود: امروزه تحقیقات گسترده ای به منظور درمان بیماری ها و ضایعات عصبی، ترمیم 
بافت های آسیب دیده قلبی و استخوانی، ترمیم ســوختگی ها و ضایعات پوستی، ترمیم لوزالمعده و ترشح انسولین و ترمیم 

سایر بافت های آسیب دیده با استفاده از سلول های بنیادی مغز استخوان، خون بندناف درحال انجام است.

بازسازیگیمپلیبازیهایدوبعدیبهکمکهوشمصنوعی
| محققان موسسه فناوری »جورجیا« 
یک سیســتم هوش مصنوعی ســاخته اند که 
می تواند تنها بــا دیدن دو دقیقــه از گیم پلی 
بازی های دو بعــدی، آنها را بازســازی کند.به 
گزارش کائنات و به نقل از ایســنا، پیشرفت در 
هوش مصنوعی، کامپیوترها را در تفسیر و درک 
بازی هــای ویدیویی بهتر کرده اســت، اما یک 
پروژه پژوهشی جدید نشان می دهد که آنها در 
ســاخت این بازی ها هم بد نیستند.دانشمندان 
یک سیستم هوش مصنوعی را ابداع کرده اند که 
می تواند یک موتور بازی ویدیویی را پس از رصد 
دو دقیقه از گیم پلی بازی، بازسازی کرده و باعث 
کاهش بار کاری توسعه دهندگان و اجازه دادن 
به آنها برای آزمایش ســبک های مختلف بازی 

شود.محققان موسسه فناوری »جورجیا« قصد داشتند یک سیستم هوش مصنوعی ایجاد کنند که بتواند فریم های 
بازی ویدیویی دو بعدی را مطالعه کند و ســپس در مورد ساخت یک نسخه مجدد از موتور کامل بازی تصمیم گیری 
کند.این سیستم، نرم افزاری اســت که همه چیز از گرافیک گرفته تا فیزیک و حرکات بازیکنان را شامل می شود و 
توانایی درک آنها را دارد.تیم تحقیقاتی با بازسازی بازی خاطره انگیز »سوپر ماریو« شروع کرد. آنها این کار را با آموزش 
هوش مصنوعی در فیلم های دو نوع مختلف از بازیکنان که بازی را از مرحله اول شروع کردند، انجام دادند.یکی از آنها 
سبک بازی »اکسپلورر« یا کشف کننده و دیگری سبک »speedrunner« یا سرعتی را اتخاذ کرد.سیستم پس 
از تماشای کمتر از دو دقیقه از گیم پلی بازی، توانست مدل خود را با مشاهده فریم ها و پیش بینی رویدادهای آینده، 
مانند مسیری که بازیکن در پیش می گیرد و برخوردهایش با دشمنان، ایجاد کند.»متیو گازدیال«، سرپرست محققان 
می گوید: هوش مصنوعی ما مدل پیش بینی را بدون دسترســی به کد بازی ایجاد می کند و پیش بینی های مربوط به 
رویدادهای آینده را بســیار دقیق تر از آنچه در شبکه های عصبی پیچیده است، ایجاد می کند. یک ویدیوی تنها، یک 
قسمت کامل از موتور بازی را تولید نخواهد کرد، اما با آموزش هوش مصنوعی تنها در چند فیلم اضافی چیزی را که 
خیلی نزدیک است، دریافت می کنید.با موتور ساخته شده، گروه سپس یک هوش مصنوعی دوم را برای بازی و تست 
کردن گیم پلی واقعی در مراحلی که توسط خود سیستم ساخته شده، استفاده کرد. محققان گزارش دادند که موتور 
ساخته شده عمدتا با نمونه واقعی قابل تشــخیص نیست، هرچند نقایص جزئی مانند فریم ها و شخصیت هایی که به 

صورت لحظه ای ناپدید می شدند، وجود داشت.

»کاسینی«شیرجهنهاییبهسویزحلراشروعمیکند
| فضاپیمای بین المللی کاســینی از مســیر 
حرکت خود در مدار زحل منحرف شــده تا شــیرجه 
نهایی به سوی این سیاره را که باعث نابودی اش خواهد 
شد، شروع کند.به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا، این 
کاوشگر روز دوشنبه از 1۲0 هزار کیلومتری تیتان، قمر 
زحل، رد شد که باعث تغییر مسیر آن به اندازه ای شد 
که آن را در مســیر برخورد با این سیاره قرار می دهد.

اجزای تشکیل دهنده کاسینی روز جمعه در اثر برخورد 
با اتمسفر زحل، ذوب و کاوشگر در میان گازهای سیاره 
تجزیه خواهد شد.»کاســینی« در طول 1۳ سالی که 
در مــدار کیوان بوده از قوه جاذبــه تیتان، دومین قمر 
بزرگ منظومه شمسی، برای اصالح مسیر و قرار گرفتن 
در موقعیت های تازه برای مطالعه ســیاره و حلقه های 
شگفت انگیزش استفاده کرده است.این شیوه باعث شده 
»کاسینی« انرژی زیادی ذخیره کند؛ چون در غیر این صورت برای تغییری عمده در جهت حرکت باید موتورهایش را آتش 
می کرد و مقداری از سوختش را از دســت می داد.این موتورها که نیروی محرکه را فراهم می کنند، تقریبا از کار افتاده اند و 
ناسا مصمم است اجازه ندهد که فضاپیمای سرگردان دور زحل بچرخد و می خواهد آن را به درستی منهدم و نابود کند.ناسا 
آخرین پرواز »کاسینی« از کنار تیتان در روز دوشنبه را »بوسه خداحافظی« نامید.ارل میز، مدیر پروژه کاسینی در »جی پی 
ال« ناسا در پاسادینای کالیفرنیا، گفت: کاوشــگر در یک دهه اخیر تقریبا هر ماه یک بار از کنار تیتان گذشته است.مطالعه 
این قمر به قطر 5150 کیلومتر یکی از موفقیت های برجسته ماموریت کاسینی بوده است.کاسینی در اوایل دوره ماموریتش 
در سال ۲005 یک ربات کوچک به نام هویگنز را بر سطح تیتان نشاند که تصاویر فوق العاده ای از سطح سنگالخی آن که در 
اثر جاری شدن متان مایع صاف شده، مخابره کرد.این ماده هیدروکربنی از آسمان نارنجی تیتان می بارد و به دریاهای بزرگ 
متان جاری می شود.»میشل داگرتی« از دانشمندان ماموریت در امپریال کالج لندن می گوید: »کاسینی« تا آخرین لحظات 
عمرش به جمع آوری اطالعات ادامه خواهد داد.عالوه بر آخرین نگاه به تیتان، دانشــمندان می خواهند تصاویر بیشتری از 
حلقه های کیوان و انسالدوس قمر دیگر آن تهیه کنند.هدف آنها این است که در مرحله پایانی ماموریت از ابزارهایی استفاده 

شود که می تواند از گازهای اتمسفر بیرونی زحل نمونه برداری و میدان مغناطیسی آن را ارزیابی کند.

گوشه و کنار
چه خبر

ظرفیتهایبالقوهگردشگری
باغهایتاریخیبیرجند

| شهر بیرجند دارای باغ های ایرانی 
زیبا مانند باغ شوکت آباد، امیرآباد و ارگ کاله 
فرنگی اســت که به دلیل کاربــری اداری در 
دسترس عموم نبوده و این ظرفیت های بالقوه 
گردشگری در صورت فعال شدن عالوه بر حفظ 
میراث فرهنگی، به منبع ارزشمند درآمدزایی 

و اشتغالزایی تبدیل می شــود.به گزارش کائنات و به نقل از ایرنا وجود 
آثار تاریخی متعدد و جاذبه های طبیعی همچون کویر، خراسان جنوبی 
را در ردیف اســتان های شاخص در این حوزه جای داده و باغ و عمارت 
اکبریه بیرجند نیز در فهرست میراث جهانی قرار گرفته است. 119  باغ 
تاریخی شناسایی شده در خراســان جنوبی که 65 باغ آن در فهرست 
آثار ملی و یک باغ در فهرست میراث جهانی ثبت شده، نمادی از ذوق 
و هنر معماری ایرانی و اسالمی را به تصویر می کشد و با قرار گرفتن در 
حاشیه کویر زینت بخش شهر و روستاهای منطقه نیز شده است.توسعه 
صنعت گردشگری خراســان جنوبی با معرفی چنین باغ هایی موجب 
رشد اقتصادی و ایجاد شغل در استانی می شود که سومین استان پهناور 
ایران به شمار می رود و خلق ثروت از منابع خدادادی و طبیعی راهگشای 
بسیاری از محرومیت ها و مشکالت است.ارگ کاله فرنگی که در مرکز 
شهر بیرجند واقع شده، ظرفیت بزرگی برای توسعه گردشگری محسوب 
می شود که به دلیل کاربری اداری در دسترس نبوده و به درستی از آن 
بهره برداری نشده است.بدیهی است الزمه توسعه گردشگری و استفاده 
از ظرفیت باغ های تاریخی، خروج این اثرها از کاربری اداری و تبدیل آنها 
به کاربری گردشگری است.با توجه به شرایط خراسان جنوبی به لحاظ 
خشکســالی متوالی، محرومیت و فقر، باید از ظرفیت اماکن و باغ های 
تاریخی برای درآمدزایی و اشتغالزایی استفاده شود.مدیر پایگاه باغ های 
تاریخی خراسان جنوبی گفت: بهترین گزینه در احیای باغ های تاریخی، 
احیای کاربری اولیه آن است، یعنی باغ ایرانی، باغ ایرانی بماند.محمدعلی 
جنتی فر افزود: باغ های تاریخی استان به عنوان نمونه منحصر به فرد 
از معماری در مناطق کویری خراسان به یادگار مانده اند.وی اظهار کرد: 
این باغ ها نشــانه ای از نبوغ مهندسی و هنر معماران ایرانی است که با 
شناخت و تمرکز بر داشته های زمین، با استفاده از تکنیک حفر قنات، 
دسترسی به آب های زیرزمینی را آسان کرده و با هنر و ذوق سرشار خود، 
معماری، آب و گیاه را در کنار هم جمع کرده و هنری واال به نام باغ ایرانی 
خلق کرده است.وی گفت: با توجه به وجود تعداد زیادی باغ تاریخی در 
استان، خراسان جنوبی می تواند مقصد گردشگران برای بازدید از باغ های 
ایرانی باشد.استاندار خراسان جنوبی نیز اوایل امسال در بازدید از باغ های 
شوکت آباد و امیرآباد بیرجند از شرایط نامطلوب این ۲ اثر تاریخی که در 
زمره باغ های ایرانی قرار دارد، انتقاد کرد.سید علی اکبر پرویزی در این 
خصوص گفته بود: کمیته ای مامور رفع سریع مشکل این باغ تاریخی می 
شود تا به زودی برای مردم قابل بهره برداری باشد.وی افزود: همچنین 
باغ تاریخی امیرآباد بیرجند مدت ها بدون توجه به حال خود رها شد و 
به لحاظ حقوقی و مالکیتی، از طرف بنیاد مستضعفان به دانشگاه بیرجند 
فروخته شــد که باید این اثر باستانی تعیین تکلیف و سامان داده شود.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: اگر هزینه ای هم انجام شود باید 
برای استفاده مردم باشد، اگر قرار اســت هزینه ای انجام شود اما مورد 

استفاده مردم نباشد دلیلی برای سرمایه گذاری و هزینه وجود ندارد. نمایشگاه »گزیده ای از مهرهای حكومتی عهد قاجار«   . عكس:مرضیه سلیمانی

طراحییکروشجدید
برایهمکاریرباتها

|  محققان دانشــگاه های بروکســل و 
لیســبون در قالب یک پروژه تحقیقاتی تحت نظر 
اتحادیه اروپا موفق به طراحی روشی برای همکاری 
ربات ها شده اند.به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا، 
برای ایجــاد هماهنگی و همــکاری بین ربات ها 
راههای مختلفی وجود دارد که هــر کدام از آنها 
چالش های مختص به خود را دارد.یکی از راه های 
ایجاد ارتباط بین ربات ها این است که به آن ها برنامه ای داده شود تا براساس 
تغییراتی که در محیط پیرامونی آنها رخ می دهد فعالیت خود را ادامه دهند 
و کل مجموعه برای دســتیابی به هدفی بزرگ تر همکاری کنند، هرچند 
که پیاده سازی این روش ساده نیســت.روش دیگر این است که یک مرکز 
فرماندهی مرکزی برای مجموعه ربات ها تعریف شود و فعالیت های آنها بر 
این اساس تنظیم شــود اما این روش در صورت از کار افادن مرکز اصلی و 
یا اختالل در آن نمی تواند به خوبی پاســخگوی نیازها باشد و ممکن است 
در موارد حساس خطرآفرین نیز باشد.حال محققان اروپایی دانشگاه های 
بروکسل و لیسبون ترکیبی از این دور روش را برای مدیریت مجموعه های 
رباتیک طراحی کرده اند.در این روش تک  تک ربات  ها به صورت انفرادی کار 
می کنند اما زمانی که به هم متصل می شوند همگی با هم براساس دستورات 
یک ربات مرکــزی کار می کنند. ربات مرکزی ثابت نیســت و می تواند با 
دیگر ربات ها جایگزین شــود و به همین دلیل در صورت بروز مشکل، تیم 
ربات ها بــا یک ربات مرکزی دیگر به کار خود ادامــه خواهد داد و از ربات 
مرکزی سابق جدا شده و به ربات فرمانده جدید متصل می شوند.محققان 
اروپایی اعالم کرده  اند که در حال حاضر در حال تالش برای پیاده  سازی 
این سیستم برای ربات های بزرگتر و دارای مفاصل انعطاف  پذیر با قابلیت 
حرکت در سه بعد هســتند.تیم تحقیقاتی  امیدوار است که در آینده این 
نوع کار منجر به ربات هایی شود که برای کار خاصی برنامه  ریزی نشده اند و 
  Nature انعطاف پذیری بیشتری دارند.نتایج این تحقیق در ژورنال علمی

منتشر شده است.

موشهاهمدرخوابکابوسمیبینند!
| محققان دانشگاه نیویورک طی یک پژوهش 
جدید نشــان داده اند که دیدن کابوس و یا رویا برای 
شــکل گیری حافظه بلندمدت مفید است.به گزارش 
کائنات و به نقل از ایســنا، آن ها با انجام این پژوهش 
دریافتند هنگامی که موش ها در طول روز از مسئله ای 
می ترسند، در هنگام خواب مراکز ترس در مغز آن ها 
مجددا فعال شــده و به تقویت حافظه کمک می کند.
این پژوهش که توسط محققان دانشگاه نیویورک انجام شده، شامل اندازه گیری 
فعالیت مغز موش ها در زمانی است که آن ها در حال گشت و گذار بودند.محققان 
می گویند که موش ها نقشه هایی از آنچه که تجربه می کنند را در هر دو هیپوکامپ 
)دو ساختار منحنی داخل مغز( خود ذخیره می کنند.مکان های مختلفی که موش ها 
آن را تجربه می کنند با گروه های مختلفی از نورون ها پردازش شــده که در زمان 
جستجو و کنکاش موش ها به صورت همزمان با یکدیگر فعال می شوند.محققان در 
این پژوهش مشاهده کردند که پس از اینکه موش ها در محلی به جستجو و کنکاش 
می پردازند، این تجربیات به هنگام خواب نیز مجددا تکرار می شود.محققان بر این 
باورند که این روند سبب ذخیره خاطرات در حافظه طوالنی مدت می شود.آن ها 
برای این که بدانند آیا این فعال سازی مجدد خاطرات شامل عواطف و احساسات نیز 
می شود، در نقطه خاصی از روند کنکاش به موش ها یک پاف از اسپری تمیزکننده 
زدند تا برای این موجودات یک تجربه ناخوشایند بوجود آورند. این اسپری احساس 
ناخوشایندی را در موش ها بوجود می آورد اما برای آن ها ضرری نداشت.بدین ترتیب 
موش ها از آن نقطه که حس ناخوشایندی را در آنجا تجربه کرده بودند می ترسیدند.
آن ها در زمان نزدیک شدن به آن نقطه ســرعت خود را کاهش داده و سپس با 
سرعت زیادی از آن محل فرار می کردند.محققان فعالیت هیپوکامپ و آمیگدال 
موش ها که در هنگام ترس فعال می شد را ثبت کردند.هنگامیکه موش ها به خواب 
رفته و خاطرات روزانه برای آنها در طول خواب تکرار شد، ناحیه آمیگدال مغز آن ها 
در زمان مرور آن تجربه ناخوشایند شروع به فعالیت کرد.این پژوهش نشان داد که 
خاطرات، تنها شامل اطالعات مختلف نبوده بلکه احساسات را نیز شامل می شود.

گوناگون

نگرانیازبروزطوفاننمکیدر»ارومیه«
| محققان پژوهشکده علوم زمین با مطالعه بر روی دریاچه ارومیه 
دریافتند که این دریاچه در همه ســال های ترسالی و خشکسالی توانسته 
به حیات خود ادامه دهد و مقصر اصلی وضعیت فعلی قبل از آنکه تغییرات 
اقلیم باشد، دستکاری های انسان و رشد بی رویه کشاورزی در حوضه آبریز 
این دریاچه اســت؛ از این رو آنها معتقدند بهترین راهکار عالج بخشی این 
دریاچه مدیریت منابع آب است.به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا، نبض 
دریاچه ارومیه به شماره افتاده است، شمارش معکوس برای کوچک شدن 
آن از دهه 80 آغاز شده و این هشداری است که محققان پژوهشکده علوم 
زمین از ســال ها قبل به مسؤوالن گوشــزد کرده اند.وضعیت این دریاچه 
امروزه تا جایی پیش رفته اســت که به کابوس خشــک شدن بزرگترین 
دریاچه نمکی با وسعت 5600 کیلومتر مربع، نگرانی از طوفان نمکی نیز 
اضافه شده است و به گفته دکتر لک، دانشــیار پژوهشکده علوم زمین و 
محقق دریاچه های شور، بهترین راهکار نجات این دریاچه مدیریت منابع 
آب است. وی معتقد است انتقال آب از جای دیگر به این دریاچه همانند 
آن است که خون گروه B را به فردی که دارای گروه خونی A است، تزریق 
شود که منجر به مرگ وی خواهد شد.وی در عین حال تاکید می کند که 
نحوه برخورد با دریاچه ارومیه همانند برخورد با دریاچه های آب شیرین 
است و تا زمانی که مسائل مرتبط با آب های شــور در راهکارهای احیای 
این دریاچه نادیده گرفته شــود، قطعا راهکارهای ارائه شده در این زمینه 
با مشکالتی مواجه خواهد شد. دکتر راضیه لک، دانشیار پژوهشکده علوم 
زمین و محقق دریاچه های شــور با تشریح وضعیت دریاچه ارومیه با بیان 
اینکه این دریاچه ۲0 ســال قبل حدود ۳0 میلیارد متر مکعب آب داشته 
است، افزود: در دو دهه اخیر این دریاچه با افت شدید تراز آب مواجه شد و 
در حال حاضر حدود ۲ میلیارد متر مکعب آب در این دریاچه هست.وی به 
توصیف جنبه های زمین شناسی این دریاچه پرداخت و با اشاره به وضعیت 
بستر دریاچه ارومیه، یادآور شد: زمانی که دریاچه پر آب بود، در بستر آن 
یکسری رســوبات و یا »گل هایی« نهشته می شد که میزان نهشت ساالنه 
این رسوبات حدود نیم میلیمتر برآورد شده است.لک اضافه کرد: شرایط 
بحرانی کنونی این است که رسوبگذاری در بستر دریاچه ارومیه تبدیل به 
رسوبات نمکی شده است. این رسوبات نمکی از غلظت امالحی که در آب 
وجود دارد، تامین می شود؛ چون ورودی آب شیرین کم است و تبخیر زیاد 
آب دریاچه موجب شــده تا غلظت امالح افزایش یابد.به گفته این محقق 
حوضه دریاچه ارومیه، دریاچه ارومیه در گذشته 150 تا ۲50 گرم بر لیتر 
شوری داشــته که این میزان در حال حاضر به بیش از 400 گرم بر لیتر 
رسیده است، بنابراین رسوبات نمکی در حالی که تبخیر صورت می گیرد، از 
امالح موجود در آب که به صورت محلول است، ترسیب می کند؛ از این رو از 
سالی نیم میلیمتر نمک به سالی ۳0 میلیمتر نمک در بستر دریاچه نشست 
می کند.دانشیار پژوهشکده علوم زمین، ترسیب )ته نشین( نمک در داخل 
دریاچه ارومیه را یکی از چالش های دریاچه نمک از جنبه های زمین شناسی 
نام برد و یادآور شد: بر اساس برآوردها در حال حاضر 5 میلیارد تن نمک 
در بستر دریاچه ترسیب شده است که این امر موجب کاهش عمق دریاچه 
شده اســت.به گفته وی، این دریاچه از باالدست با کاهش تراز آب مواجه 
است که خوشبختانه با توجهی که دولت یازدهم به این حوضه داشت، از 
ســال 9۲ به تدریج برنامه های تراز آب این دریاچه اعمال شد و وضع تراز 
آب تثبیت شد، ولی از ســوی دیگر عمق این دریاچه به سمت کم شدن 
است.لک، با تاکید بر ضرورت توجه به کم شدن عمق دریاچه، اظهار کرد: 
این تحقیقات در دستور کار سازمان زمین شناسی است و در مکان هایی از 
دریاچه از طریق ســنجنده هایی، پارامترهای شیمیایی و فیزیکی در حال 
پایش است.وی در عین حال با تاکید بر اینکه از دید زمین شناسی دریاچه 
ارومیه از حالت دریاچه خارج و تبدیل به »پالیا« )playa( شــده است، 
گفت: »پالیا« جایی است که نمک ترسیب شده، کف آن گود نیست و کف 
آن نمکی شده است. در چنین شرایطی آبی که وارد پالیا می شود، سطح 
تبخیر بسیار باال است و از آنجایی که عمق آن کم است، هدر رفت ناشی از 
تبخیر باال است.از دید زمین شناسی دریاچه ارومیه از حالت دریاچه خارج و 
به »پالیا« )playa( تبدیل شده است.مدیرکل دفتر برنامه ریزی و فناوری 
اطالعات و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور راهکار 
جلوگیری از روند افزایش رسوبگذاری نمک در دریاچه ارومیه را در متعادل 
کردن میزان شوری آب دانست و یادآور شد: اگر حق آبه دریاچه داده شود و 
آب شیرین وارد دریاچه شود و نسبت آب شیرین به آب شور در این دریاچه 

افزایش یابد، منجر به کاهش امالح خواهد شد.
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